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ػؽر خبة اف درس إول مـ ك شة اف    مدار

ح شار ػظف اهلل تعاػ–مصطػك َمْزم :   فؾشقخ اف - ح

ـؿ  ـ ق ـ ـ ـرح ــ اف ـؿـ ـرح ـ ـؿ اهلل اف سـ ـ ـ ب

 

 ػـ قة هذا اف ة ذم أمه َئ قضِ : َت

. ظؾؿ أصقل احلديث خيدم افسـة افـبقية افغراء ؾبف متقز افـصقص افـبقية ثبقتا وظدما صحة وضعػا 

اجلامع ٕخالق " فقس جقدة احلديث ذم ؿرب اإلشـاد وفؽـ جقدت احلديث صحة افرجال: " ؿال اإلمام ظبد اهلل ادبارك

افراوي وآداب افسامع  

ٓ تـظروا إػ احلديث وفؽـ اكظروا إػ اإلشـاد ؾنن صح اإلشـاد وإٓ ؾال تغس : " وؿال اإلمام حيل بـ شعقد افؼطان

. اخلطقب ذم اجلامع". باحلديث إذا مل يصح اإلشـاد

يـقري رجؾ ظـ رجؾ وثؼة ظـ ثؼة - يعـل هذه إمة–فقس ٕمة مـ إمؿ إشـاد ـنشـادهؿ : " وؿال احلاؾظ ابـ ؿتقبة افدِّ

حتك يبؾغ بذفؽ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وصحابتف ؾقبغ بذفؽ افصحقح وافسؼقؿ وادتصؾ وادـؼطع واددفس 

. كؼؾف ظـ حلاؾظ ادزي ذم هتذيب افؽامل". وافسؾقؿ

: ظذ ؿقل احلاؾظ ابـ افصالح ظـ ظؾؿ احلديث بلنف (افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح)وظؾؼ احلاؾظ ابـ حجر افعسؼالين ذم 

ا" د بافعؾقم هـا افؼظقة وهل: "بؼقفف" هق مـ أـثر افعؾقم َتَقجلج افتػسر واحلديث وافػؼف وإكام : أي ُدُخقٓ ذم ُؾـُقكف  وادرا

. صار أـثر ٓحتقاج ـؾ مـ افعؾقم افثالثة إفقف

 ...
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إشامء )احتقاج ظؾؿ افعؼقدة إفقف وهق ُأسج افعؾقم ـؾفا ؾػقف أبقاب متعؾؼة بـ : وأزيد ظذ ـالم احلاؾظ ابـ حجر أجضا

. وؽرها مـ أمقر آظتؼاد( اجلـة وافـار)و( افبعث واجلزاء )وبـ  (وافصػات

 ...

ـقػ تتقصؾ إٓ اإلثبات أو افـػل إن مل تؽـ فديؽ أفة افتل ُتقصؾؽ إػ حتؼقؼ هذا اهلدف؟ : وادؼصقد هق

إٓ بعؾؿ أصقل احلديث ؾؼط ٓ ؽر ؾتدرس اإلشـاد وادتـ وُتطبؼ ؿقاظد أهؾ افػـ - بعد تقؾقؼ اهلل فؽ–ٓ يؿؽـؽ ذفؽ 

ذم متققز إخبار ؾنن صح اخلز مـ احآخذ كسبتف إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ واظتؼدت بام دل ظؾقف وإن مل يصح ؾال دمقز 

. كِسبتف إفقف وظؾقف ؾآظتؼاد بف ٓ جيقز

-  حػظف اهلل–ظبدافؾف افبخاري / كؼال ظـ ـتاب افتعؾقؼات افرضقة ظذ ادـظقمة افبقؼقكقة تلخقػ ؾضقؾة افشقخ *

 

. ظؾؿ يعرف بف أحقال افراوي وادروي مـ حقث افؼبقل وافرد: ادصطؾح

هق تـؼقة إدفة احلديثقة وختؾقصفا مما يشقهبا مـ ضعقػ وؽره فقتؿؽـ مـ آشتدٓل هبا ٕن :  وؾائدة ظؾؿ ادصطؾح

: ادستدل بافسـة حيتاج إػ أمريـ مها

 ثبقهتا ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -1

 ثبقت دٓفتفا ظذ احلؽؿ -2

ؾتؽقن افعـاية بافسـة افـبقية أمرا مفام ٕنف يـبـل ظؾقفا أمر مفؿ وهق ما ـؾػ اهلل بف افعباد مـ ظؼائد وظبادات وأخالق 

 .وؽر ذفؽ

ترا ؿطعقا فػظا ومعـك وكؼؾف  وثبقت افسـة إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  خيتص باحلديث ٕن افؼرآن ُكؼؾ إفقـا كؼال متقا

 .إصاؽر ظـ إـابر ؾال حيتاج إػ افبحث ظـ ثبقتف

- رمحف اهلل–حمؿد بـ صافح افعثقؿغ / ذح ادـظقمة افبقؼقكقة فػضقؾة افشقخ: كؼال ظـ*
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- اإلجابة ظؾقفا اختقاري–أشئؾة ظـ افتقضئة افسابؼة 

احتقاج ظؾؿ افعؼقدة إفقف وهق ُأسج افعؾقم ـؾفا ؾػقف أبقاب : وأزيد ظذ ـالم احلاؾظ ابـ حجر أجضا: " مـ افؼائؾ/ 1س

." وؽرها مـ أمقر آظتؼاد (اجلـة وافـار)و (افبعث واجلزاء )وبـ  (إشامء وافصػات)متعؾؼة بـ 

 -افشقخ ظبد اهلل افبخاري حػظف اهلل: 1ج

 

ـقػ تتقصع إػ إثبات أو كػل احلديث ادذـقر ذم ظدة مـ افؽتب؟ / 2س

ظـ ضريؼ تعؾؿ أصقل ظؾؿ احلديث / 2ج

 

ظرف ادصطؾح؟ وما ؾائدة تعؾؿف؟ / 3س

. ظؾؿ يعرف بف أحقال افراوي وادروي مـ حقث افؼبقل وافرد: ادصطؾح/ 3ج

هق تـؼقة إدفة احلديثقة وختؾقصفا مما يشقهبا مـ ضعقػ وؽره فقتؿؽـ مـ آشتدٓل هبا :  وؾائدة ظؾؿ ادصطؾح

 

مـ افذي حيتاج إػ ظؾؿ ادصطؾح ؟ / 4س

هذا افعؾؿ حيتاج إفقف ادػرس وإصقيل وافػؼقف  / 4ج
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شة افدرس  كبدأ بؿدار

  ة إوػ ؼدم  اد

مـ صـَّػ ـتاب كخبة افػؽر ذم مصطؾح أهؾ اثر؟ - 1س

- رمحف اهلل تعاػ–احلاؾظ ابـ حجر افعسؼالين _ ج

 

حاذا ظذ ضافب افعؾؿ  معرؾة ترمجة مـ صـَّػ افؽتاب؟ - 2س

ؾنذا تعرف ضافب افعؾؿ ظذ هذا ادصـػ ظرف ؿدر ـتابف وظرف ؿقؿة ـتابف وأنف حري بف أن يعتـل هبذا افؽتاب وأن -    ج

. يقفقف أظظؿ آهتامم

 عؾامء ظؾقف  ثتاء اف

؟ -رمحفام اهلل تعاػ–أذـري ـؾؿة إفباين ذم احلاؾظ ابـ حجر - 3س

- ظؾقف رمحف اهلل ومغػرتف–احلاؾظ هق خامتة احلػاظ هلذا احلديث ؾؾؿ يقفد بعده مثؾف : ج

 

صؿ إذا ذـر احلاؾظ ابـ حجر، يؼقل- 4س صؿ مـ افؼقا ـان يؼقل ذم ـتابف افعقا ؟ "وؿال حاؾظ افعك:  "مـ افذي 

- ظؾقف رمحف اهلل–حمؿد بـ إبراهقؿ بـ افقزير - 4ج

  ة سمج  اف

. حسب هذا افستقب- رمحف اهلل تعاػ–أذـري ترمجة احلاؾظ ابـ حجر - 5س

 افؽـقة؟ افؾؼب؟ اشؿف؟ مقفد؟ مذهبف؟ كشلتف؟ مـ صققخف؟ مـ تالمقذه؟ وؾاتف؟ -
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أمحد بـ ظع ابـ حمؿد ابـ حمؿد ابـ ظع بـ حمؿقد ابـ أمحد بـ : صفاب افديـ، واشؿف: أيب افػضؾ، افؾؼب: افؽـقة - 5ج -

ْكي؛ وذفؽ باظتبار مسؽـف افذي شؽـف ؛ وافؽـاين كسبة إػ افؼبقؾة 
ِ
حجر افؽـاين افعسؼالين، وهذه أول كسبف ثؿ إكف أجضا يؾؼب بـ اد

ـان صاؾعل ادذهب 773افتل يـتفل إفقفا كسبف وفد ذم صفر صعبان افثاين وافعؼيـ مـ صفر صعبان شـة   ـه وأما مذهبف 

احلاؾظ ابـ حجر كشل ـغره مـ أبـاء ادسؾؿغ ذم تؾؽ إظصار وإزمان حتت رظاية أرسهؿ،وممدهبؿ : كشلتف

. ؾؽاكقا يلخذوهنؿ إػ افؽتاتقب ويعؾؿقهنؿ افؼرآن

 جاهدة جماهدة –رمحف اهلل تعاػ –ابـ حجر رمحف اهلل تعاػ كشلة يتؿقا وفطقام  يتقام مـ جفة إب وفطقام مـ جفة إم، وفؽـف 

. ظظقؿة ذم صغره، وحػظ افؼرآن ومل يتجاوز افتاشعة مـ ظؿره ؾـشل ابـ حجر كشلة صاحلة 

ـان مـ ـبار دمار مك  (اخلرويب زـل افديـ )وؿد تبـاه أحد دمار مك وهق  وأوٓه اهتامما أدخؾف افؽتاب بعد أن أـؿؾ ...و

اخلامسة مـ ظؿره ـام ذـرت فؽ حػظ افؼرآن ومل يتجاوز افتاشعة مـ ظؿره، ودرس وحػظ افعؾقم ـام ذـر هق  ذم 

ــ خمتك ابـ احلاجب ذم أصقل افػؼف ـام حػظ افؽثر مـ احلديث وافػؼف ومسائؾ افعؾؿ . ترمجتف 

ـان ذم افثاكقة ظؼ مـ ظؿره- رمحف اهلل–ـه حج احلاؾظ ابـ حجر 784ذم شـة   .و

وبعد أن حػظ افؼرآن وختؿف بدأ حيػظ ـتاب ظؿدة إحؽام فؾؿؼدد، وأخػقة افعراؿل واحلاوي افصغر ذم افػؼف واحلاوي 

، وخمتك ابـ احلاجب ذم أصقل افػؼف وحػظ مـفج (فؾؼزويـل)وإكام هذا  (فؾاموردي)افصغر هذا ؽر احلاوي افؽبر 

كف واصَتَفر   -.رمحف اهلل–إصقل فؾبقضاوي، ومتقز بغ أؿرا

. افتـقخل واحلاؾظ افعراؿل وافبؾؼقـل وظذ ابـ ادؾؼـ وظذ  افػروز آبادي صاحب افؼامقس: -  مـ صققخف

 احلـػل وـامل افؼيػ وؽرهؿ ـثر مـ أهؾ افعؾؿ  ..... وابـ ؾفد ادؽل .... مـ أبرز صققخف افسخاوي وافسققضل : مـ تالمقذه

  ـه852:  ...وؾاتف

 

أهؾ افسـة واجلامظة؟ - رمحف اهلل–ؾقام خافػ ابـ حجر - 6س
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وؿع فف ـثر مـ افتلويالت ذم باب إشامء وافصػات  وخمافػة أهؾ افسـة ذم بعض مسائؾ اإليامن ـام بغ خطمه ذم بعض - 6ج

ـافشقخ ابـ باز - رمحف اهلل–مسائؾ اإليامن صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهاب  بعض ادسائؾ - رمحف اهلل–، وبغ بعض افعؾامء 

. ؾقام يتعؾؼ بتقحقد اإلهلقة وتقحقد إشامء وافصػات - رمحف اهلل–افتل وؿع ؾقفا احلاؾظ ابـ حجر 

 

مـ أول مـ ذح كخبة افػؽر؟ - 7س

ـه 821افُشُؿـل ادتقذمَّ شـة - 7ج

 

بـخبة افػؽر دصطؾح أهؾ إثر مـ مصـػات افشقخ اإلمام مػتل إنام، مافؽ كاصقة "ؾنن افؽتاب ادسؿك : " مـ افؼائؾ- 8س

افعؾقم، وؾارس مقداهنا، وحائز ؿصب افسبؼ ذم حؾبة رهاهنا، افقارد مـ ؾـقن ادعارف أهنارا صاؾقة، افالبس مـ حماشـ إظامل 

ثقابا ضاؾقة، حاؾظ افسـة مـ افتحريػ و افتبديؾ، ادرجقع إفقف ذم ظؾؿل افتجريح وافتعديؾ، وحقد دهره ذم احلػظ واإلتؼان، ؾريد 

ظكه ذم افـباهة وافعرؾان، ؾقؾسقف ظؾؾ إخبار وضبقبفا، إمام ضائػة احلديث وخطقبفا، ادؼدم ذم معرؾة افصحقح وافسؼقؿ مـ 

اخلز أيب افػضؾ صفاب افديـ ابـ حجر حرس اهلل هذا افشفاب ـام حرس بف شامء افسـة وبقأه أهبك ادـازل مـ ُؽرف اجلـة وجعؾ 

؟ ..."شعقف ذم افعؾؿ مشؽقرا وجزاؤه بام صـػ ؾقف جزاء مقؾقرا ؿد رتبف ترتقبا بديعا

ـه 821افُشُؿـل ادتقذمَّ شـة - 8ج

 

ماذا تعرذم ظـ إؿران ذم ظؾؿ احلديث ؟ - اختقاري–شمال -  9س

-  رمحف اهلل-ؿال  افبقؼقين - 9ج

ـْ أخْف  " ـٍ ظ ؾج َؿِري ـُ ٌج)*** وَما َروى  ا واْكَتِخْف (ُمدبَّ " ؾَاْظِرْؾُف َحؼَّ
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ادصاحب دـ روى ظـف ادقاؾؼ فف ذم افسـ أو ذم إخذ : افؼريـ هق: (102-101:ص)ؿال بـ ظثقؿغ ذم ذحف فؾبقت 

. ظـ افشقخ

أن يؽقن حضقرمها : ؾنذا ؿقؾ ؾالن ؿريـ فػالن أي مشارك فف إما ذم افسـ أو ذم إخذ ظـ افشقخ افذي رويا ظـف مثؾ

. فؾشقخ متؼاربا مثال ذم شـة واحدة وما أصبف ذفؽ

: ؾإؿران إذا روى أحدهؿ ظـ أخر ؾنن ذفؽ يسؿك ظـد ادحدثغ رواية إؿران وهلذا دمد ذم ـتب افرجال أهنؿ يؼقفقن

وروايتف ظـ ؾالن مـ رواية إؿران أي أنف اصسك معف ذم افسـ أو ذم إخذ ظـ افشقخ ؾنن روى ـؾ مـفام ظـ أخر ؾفق 

. (ُمدبًّج)

 ...

. وافػرق بقـفام أن اددبج حيدث ـؾ مـفام ظـ أخر

.  أما إؿرا ؾلحدمها حيدث ظـ أخر ؾؼط بدون أن حيدث ظـف صاحبف

واددبج أخص مطؾؼا مـ  "(46:ص)مـ أضقب ادـح ذم ظؾؿ ادصطؾح : وؿال افشقخ ظبد ادحسـ بـ محد افعباد ذم ـتابف

و" ظـ"إؿران ومـ ؾقائد معرؾة هذا افـقع إمـ مـ أن يظـ زيادة ذم افسـد أو يظـ إبدال  ". بافقا

 

: مـ افؼائؾ- 10س

ضؾب ادعارف هاجرا فدياري *** إذا افديار تـؽرت شاؾرت ذم  " 

أنػؽ ذم احلافغ مـ أشػاري *** وإذا أؿؿت ؾؿمكز ـتبل ؾال 

- رمحف اهلل تعاػ–احلاؾظ ابـ حجر افعسؼالين - 10ج

 



 

 -رحمه هللا تعالى–مدارسة الدرس األول من نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر   للحافظ ابن حجر العسقالني 

 

ـاين - 11س ؾتح افباري؟  - رمحفام اهلل تعاػ–ظذ افؽتاب افذي صـػف ابـ حجر : ماذا ؿال افشق

 "ٓ هجرة بعد افػتح- "11ج

 

؟ "ؾتح افباري مؽتبة مستؼؾة متؽامؾة : "مـ افؼائؾ- 12س

 -رمحف اهلل تعاػ–افشقخ مؼبؾ افقادظل - 12ج

 

؟ -رمحف اهلل–أذـري بعض مصـػات احلاؾظ ابـ حجر - 13س

  افتفذيب، ، هتذيب افتفذيب افباري، تؼريب ، ؾتح افػؽر كخبة ذح ذم افـظر ، كزهة إثر أهؾ مصطؾح ذم افػؽر كخبة- 13ج

.  ادعجؿ ادمشس وؽرها
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  قة ثاك ة اف ؼدم  اد

ما ادصـَّػ افذي كحـ بصدد مدارشتف؟ - 14س

. ـتاب كخبة افػؽر ذم مصطؾح أهؾ إثر- 14ج

دة  :ؾائ

  خقارهؿ وُكَخَبُتفؿ افَؼقم وُكْخبُة مـف،  اختاره ما وافـجْخَبُة اختاَره،  افقَء اْكَتَخَب : افعرب فسان ذم كخب معـك

قَرُة: ؾِؽر ؾِؽرة،  : أؾؽار، مػرده: اشؿ،  اجلؿع: ؾِؽر: اجلامع ادعاين معجؿ ذم افػؽر معـك   افِػْؽَرُة واجلؿع ما، ٕمر افذهـقُّة افصج

 ُمصطَؾح وادػعقل ، ُمصطؾِح ؾفق ، اصطالًحا ، يصطؾح... ظذ اصطؾَح / اصطؾَح  ؾعؾ، : اجلامع اصَطَؾَح ادعاين معجؿ ذم جاء

ـْ َبْقـَُفْؿ ما زاَل : افـَّاُس ظؾقف، اِْصَطَؾَح ْؾُح َوَوَؿَع ِخالٍف ِم  اِتََّػُؼقا : إَْمِر ظذ افُعَؾامُء ، اِْصَطَؾَح َبْقـَُفْؿ افصج

قَرُة مـ اهلل رمحف افشقخ واصطػاه اختاره ما وادعـك احلديث  ظؾامء وهؿ افػـ هذا ظؾامء ظؾقف اتػؼ ؾقام افذهـقُّة افصج

ؾج : افُعُؾقِم ذِم اْدُْصَطَؾُح ؾَِؿٍة ـُ  َبْغَ َظَؾقَْفا ُمتََّػٌؼ ُمَعقَّـٌَة، َدََٓفٌة هَلَا ـَ
ِ
ا ِظْؾٍؿ ذِم افُعَؾاَمء . مَّ

ما مـزفة هذا ادتـ؟ - 14س

 ظذ مـف وهنؾقا مـفا وأؾادوا زماكف، ذم وهق افعؾامء ظؾقفا ظؽػ افتل اهلل رمحف احلاؾظ مصـػاة أصفر مـ افؽتاب هذ- 14ج

 حجر ابـ احلاؾظ خط أن مـذ افعؾامء أن فؽؿ وذـرت ؾقفا، مجع افتل إوراق مستقى ؾاؿت افتل أخػاطف وؿؾة حجؿف، صغر

. مـزفة هبذه وـػك صـػف أن مـذ ظظقام ظؽقؾا ظؾقف وظؽػقا بف اظتـقا ادختك هذا

: ظـف افقزير ابـ ؿال

 خامتف، افسب ذم ضاع صحقح وؿقف ظؾقف ؾقؿػت احلديث، ظؾقم ذم بديعا خمتكا  ه،817شـة ادؼؾة مؽة  إػ شػره ذم ـتب

د ذم وبؾقغ جالء، ذم اختصار افػماد، ٕدواء وأصػاه افعؾؿ أبؾغ ؿقؾ ـام ؾقجدتف  ....مرا
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 مىت صنّف احلافظ ابن جحر رمحو هللا ىذه امنخبة؟- 15س

 ظؾقم ذم بديعا خمتكا 817شـة ادؼؾة مؽة اػ شػره ذم ـتب"ؿال ـام هق فؾـخبة خمتكه افقزير ذم ابـ ؿرره افذي-15ج

 وكظؿف افؽتاب هبذا اظتـك ممـ وهق افسالم، شبؾ صاحب( افصـعاين اشامظقؾ بـ حمؿد)آمر ابـ  هذا ظذ تبعف"  احلديث

". حجر بـ ظع بـ افشفاب وهق**افسػر حال ذم احلاؾظ  أخػفا وؿد "افـظؿ أول ذم وؿال

 ـتابف صـػ احلاؾظ أن مـ وؽره، ـافسخاوي حجر، ابـ ضالب ذـره بام اكتؼد افقزير، ٓبـ تبعا افصـعاين ؿافف افذي هذا فؽـ

 وؿد فؾصـعاين افـخبة كظؿ كسخ اختؾػت ؿد ـاكت وإن افسػر، حال ذم ؿآ ـام وفقس ،812 ظام ذم مك ذم مؼقؿ وهق افـخبة

  .افسػر فػظة ذـر ظدم بعضفا ذم جاء

 

افػؽر؟  فـخبة ذح أؾضؾ  ما-  16س

 ؾان "ؿال ذحف ظـ اهلل رمحف تؽؾؿ وحا" افـظر كزهة "تعاػ، اهلل رمحف حجر ابـ احلاؾظ يعـل كػسف مصـػفا ذح ؾفق- 16ج

  .كقر ظذ كقر افـخبة ظذ افـزهة ؾؽتاب" ؾقف بام أدرى افدار صاحب

 

وكظام؟  وتعؾقؼا ذحا بافـخبة اظتـك مـ بعض اذـري- 17س

 افؽتاب هذا درس وؿد إٓ باحلديث ظـاية فف ممـ افعؾامء مـ ظامل وؿؾ )مصطػك افشقخ ؿال: افعؾامء مـ ـثر هبا اظتـك- 17ج

ش ظؾقف وضع أو فطالبف درشف أو (. حقا

 ادعاسيـ مـ وهق افشؿـل حسـ بـ حمؿد بـ حمؿد افديـ ـامل احلاؾظ ، ذحف"افـظر كزهة "وشامه اهلل رمحف ادصـػ ذحف

 افقزير ابـ وهق اهلل رمحف حجر ٓبـ افثاين ادعاس ، وأما"افـظر كتقجة "ذحف وشؿك افـخبة هذه ذوح أول وهق فؾؿصـػ،
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 250 كحق ذم" افـخبة "افؽتاب هذا افشؿـل كظؿ أصقاء ، و مـفا وحذف ؾقفا وؽر صقاؽتفا وأظاد افـخبة، هذه اختك ؾنكف

".. افـخبة كظؿ ذح ذم افرتبة افعايل "وشامه افـظؿ هذا افشؿـل افديـ تؼل ابـف ذح ثؿ.بقت

 افػؽر وافؽامل كخبة ظذ حاصقة فف احلـػل ؿطؾبقؽا بـ أما احلقار ؾافؼاشؿ.  افسؽر ؿصب ذم أجضا افصـعاين إمر كظؿف*

. افػؽر كخبة ظذ حاصقة فف أجضا تالمقذه مـ افؼيػ ابـ

ادتـ؟  هذا بخصقص اهلل حػظف مصطػك افشقخ ذـرها مفؿة افتل  أذـري ادسائؾ افثالثة18- س

أؿسام - أفة بعؾقم يتعؾؼ ؾقام خصقصا اخلاص وآصطالح افعام آصطالح ضبط- مـفج احلاؾظ ذم افـخبة-  18ج

. احلديث

ذم تصـقػف هلذا ادتـ؟ - رمحف اهلل–ما مـفجقة احلاؾظ ابـ حجر - 19س

 

هو كد ذهر رمحو هللا تؼاىل يف أ ول نتابو بأ هو صنّفيا ػىل مهنج .هنج احلافظ ابن جحر يف تصنَف ىذه امنخبةم- 19ج  ، فا 

ب وامتلس مي ال أ ن احلافظ رمحو هللا تؼاىل جاء بؼمل جدًد مل ًؼرفو امؼوامء . ابتكره ىو ػوَو رمحة هللا، ًؼين من هجة امرتُت

 هذيـ مـ ؾاشتػاد.افتصـقػ ذم إصقفقغ ضرق وأحسـ افبالؽقغ ضرق أحسـ ؾقف اشتعؿؾ افـخبة ـتاب صـػ حا و

 :افؽتاب هذا صقاؽة ذم افعؾؿقغ

 

ـاكت ذم كػقس افسؾػ مستؼرة دون تعاريػفا افتل " ما اشؿ افؽتاب افذي بغ ؾقف صقخ آشالم ابـ تقؿقة -  20س ان افعؾقم 

اصطؾح ظؾقفا؟  

. نتاب بَان توبُس اجليمَة- 20ج

 

؟  اخلاص وادصطؾح افعام ادصطؾح بغ افتػريؼ افطافب يؾزم حاذا- 21س
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 هـاك افعام آصطالح ،ؾػل أفة بعؾقم يتعؾؼ ؾقام بخاصة اخلاص وآصطالح افعام آصطالح ضبط افطافب ظذ- 21ج

 ذم ـادرشؾ افعؾامء اشتعامٓت تتجاذهبا خاصة مصطؾحات وهـاك مثال ـافصحقح احلديث أهؾ بغ شائدة ظامة مصطؾحات

 ... وافعزيز وافعؽس ادعؾؼ

 شقغر هذا ؾنّن افعام، آصطالح مع افعؾامء مـ ظامل ظؾقف اصطؾح افذي اخلاص آصطالح خيؾط ٓ أن فف يـبغل افعؾؿ ؾطافب

  .افعؾؿ أهؾ تداوهلا افتل ادرادات مـ افؽثر ظؾقف

 

؟  افبالؽقغ ظـد  افتصـقػ ضرق أحسـ ما- 22س

 وفػ مرتب وكؼ فػ: ؿسؿغ اػ يـؼسؿ وافـؼ وافـؼ، وافؾػ افؾػ ضريؼة هل افبالؽقغ ظـد  افتصـقػ ضرق أحسـ -22ج

..  بتػصقؾ إفقف ويرجع اإلمجال جفة ظذ افؽالم يسقق ادتؽؾؿ ان بؿعـك مشقش، وكؼ

 

اميت اس تؼمويا احلافظ يف امنخبة؟  امبالغَني وأ حسن طرق ال صومَني قأ حسن طرما - 23س

: وامتلس مي امسرب ـب ًتؼوق ما ويه امتصنَف يف ال صومَني طرق أ حسن جحر ابن احلافظ واس تؼمل- 23ج

 هللا رمحو احلافظ ذهر غندما مفثال املسم، ىذا متؼولات مجَع تؼب أ دىن دون واحد موضع يف جتمع أ ن املمكن من أ هم مبؼىن 

 غن امالكم ذهر)امللبول بأ كسام ًتؼوق ما لك فذهر املبول ػىل تلكم امرد، هجة ومن املبول هجة من احلدًث أ كسام تؼاىل

ردود ذهر مث امرشوط، ىذه ػىل وتلكم ابحلسن أ ردفو مث ورشوطو، وأ كسامو امصحَح  ًتؼوق وما امرد أ س باب ػىل وتلكم امل

امتصنَف  يف امطرق أ حسن من وىذه. ابملردود ًتؼوق وما ابمللبول ًتؼوق ما ذهر نتابو أ در ذكل بؼد مث هبا،

  

؟ أ صل نتاب احلافظ ابن جحر امنخبةما - 24س
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ىو نتاب ػووم احلدًث البن امصالح، وابن امصالح غكف ػىل نتب اخلطَب امبغدادي، واخلطَب - 24ج

ىل أ حصاهبا، ومثهل فؼل احلافظ ابن منده ػوهيم رمحة  امبغدادي أ س ند ما تلكم ػوَو من ال هواع وال كسام وامتؼاًرف ا 

 .هللا

 

: أ مكيل- 25س

 . .......... ومسى كتابو ...... وىو .....ىناك من ىجم على كتاب  - أ 

 قرأتو فيو فوائد مجة ويستطيع طالب .................ىناك كتاب للدكتور الشيخ الدكتور الفاضل  - ب
 "......................."العلم أن يعرف ىذه الطريقة وىذه املدرسة ومساه 

 : 25ج

ملنهج املقرتح يف علم  ومسى كتابو احامت الشريف وىو نزىة النظرىناك من ىجم على كتاب - ج أ
. املصطلح 

 قرأتو فيو فوائد حممد بن عمر بن سامل بازمول كتاب للدكتور الشيخ الدكتور الفاضل ىناك - ج ب
منهج املتقدمني واملتأخرين "مجة ويستطيع طالب العلم أن يعرف ىذه الطريقة وىذه املدرسة ومساه 

 "مناقشات وردود
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دة ائ : ف

ووم ةل ػ : ال 

. . . " ووم-  ، ػ ذه ال ةل ، ى ل ائ ؼووم وس ذه ام يت ى ا ام ، يه س ندرسي ل ائ ل وس م تنتل و ب وصكل أ  ىل ت ، ا  ة اً غ ا ام  يه م

؟ ة اً غ اب فيم ام ت ة هللا ن ىل هللا رسول وس نّ وَو هللا ص ، فيامً وسمل ػ ًا ع حصَح لدرة م ىل ام ط ػ ا س تنب م ا اك  ال ح

َة ، امرّشغ هنام ذه م ة يه ى اً غ يت ام د ام ًر ًا ن ن مجَؼ ل أ  ، هص ا هي ه ا يف فنحن ا  ن ذه دورات َة ى - وال ت ن  ء ا  ا - هللا ش  

رص ىل حن ن ػ ؼمل طوبة ٍمتكّن أ  ن ام ووم م ةل ػ ث ال  مه تكون حبَ لدرة غند ىل ام اب فيم ػ كت ، ام ة لدرة وامس نّ ىل وام  ػ

ط ا س تنب م ا اك َة ال ح ن امرّشغ اب م كت ة ام ا. وامس نّ ذ و ى ان ى راد ن م س م دٌر ووم ت ةل ػ ، ال  مل ابذّلات حو ػ  امنّ

مل.ابنوّغة صطوح ػ ث م دً مل ، احل صول ػ ، أ  فلو ، ام د واػ ات ك اس س ا أ  ؼمل ميذ . ام  "

ن  ات م طالب هممة ملدم ؼووم م رشغَة ام ن ام م م َخ الك يل امش  يل ػ رم هللا  حفظو ام

دة  ائ ف

سرب تلس مي ام   وام

ب رتتُ ي ام ؼوم ة يف ام اً ة غ ف ادلك رو ؼ ني غند امل صومَ سرب ال  تلس مي ابم حض وام ا ووا د ، يف ج نخبة سرب ام ، ام تلس مي  وام

ار تب وضوع اد س امل درو تلس مي امل هل ن وا و أ ح اكم ب وأ ح ا حبس ذ ار ى تب تؼمد الاد يت امل ء ام ا ل لك فِو تس تلص وا  ال ح

ت امتال ى والاح ا تؼط المئ حمكي رع امل ف ا وت وهي ع ػ رو ف ل ام ائ س ؼومَة وامل . ام

ن هلال َخ غ د امش  و يف رسالن محم ط نونخبة رشح  1:رشً

 متت بحؿد هلل

 مدارشة افدرس إول مـ افـخبة 

شبحاكؽ مهللا و بحؿدك اصفد أن ٓ افف إٓ أنت أشتغػرك و أتقب إفقؽ 

ـاتف  وافسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبر


